
วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

04/01/2564 63107329478/1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 0.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

04/01/2564 63127055521 640101000183 13/2564(CNTR-0063/64) บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โป
รดักส์ จํากัด 98,963.20 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

04/01/2564 640101000183 0.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/01/2564 64017117016 640122006909 63/2564(CNTR-0067/64) หจก.สุพรรษาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองนํ้าใส หมู่ที่ 6 (ซอย
บ้านนางพิมพ์  ชัยพิมพ์ ) 
ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัด และ
ป้ายโครงการ จํานวน  1  
ป้าย (ตามแบบ มาตรฐาน
กรมปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01)  

218,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

11/01/2564 6401715158514

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11  ( จาก
บ้านนายปินสินชัย  โปรด
ประโคนกิจ ถึงบ้านนาย
รอย คือประโคน) ต.หนอง
บอน อ.ประโคนชัย จ
.บุรีรัมย์  และป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01)         

0.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

12/01/2564 64017158514 640122009038 64/2564(CNTR-0068/64) หจก.บุรีรัมย์เจริญกิจก่อ
สร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11  ( จาก
บ้านนายปินสินชัย  โปรด
ประโคนกิจ ถึงบ้านนาย
รอย คือประโคน) ต.หนอง
บอน อ.ประโคนชัย จ
.บุรีรัมย์  และป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01)         

111,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

15/01/2564 64017220367 640122013874 65/2564(CNTR-0069/64) หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์

โครงการ เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Asphaltic concrete 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

227,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนอ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 11/05/2564

หน้า : 1/2



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

21/01/2564 64017245021 640122018464 66/2564(CNTR-0070/64) หจก.สุพรรษาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายนํ้าและวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
คสล.บ้านหนองนํ้า ใส  หมู่
ที่  6   (จากบ้านนายพร
เพ็ญ สุบันนาจ ถึงที่นานาย
สุธิภัทร เอบประโคน)  
ตําบลหนองบอน   อําเภอ
ประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย์   (ตามแบบ  อบต. 
หนองบอน )และป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย 

244,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

22/01/2564 ◌ุ64017389920 640122023285 67/2564(CNTR-0071/64) หจก.บุรีรัมย์เจริญกิจก่อ
สร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคุลกถนนภายในหมู่
บ้าน  บ้านโนนเสน่ห์  หมู่
ที่ 7  (บ้านนายเรียบ  วึก
ประโคน )ตําบลหนองบอน 
 อําเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

43,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

25/01/2564 64017222962 640122026843 68/2564(CNTR-0072/64) หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์

โครงการเสริมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
Asphaltic  concrete 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2  
ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และป้ายโครงการ จํานวน  
1  ป้าย 

384,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

25/01/2564 64017398014 640101009577 21/2564(CNTR-0078/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรืองแสง
ไทย จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 8,500.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

25/01/2564 64017398471 640101009589 22/2564(CNTR-0079/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 25,255.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

25/01/2564 64017398892 640101009595 23/2564(CNTR-0080/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 8,320.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

25/01/2564 64017399255 640101009605 24/2564(CNTR-0081/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 10,440.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

29/01/2564 64017057339 640101001679 19/2564(CNTR-0082/64) บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โป
รดักส์ จํากัด 310,049.60 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, ตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึงวันที่ 31/01/2564, สถานะ :   อยู่ระหว่างดําเนินการ,  เสร็จสิ้น

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนอ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 11/05/2564

หน้า : 2/2


